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INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
OPIS  TECHNICZNY 

 
1.Zakres opracowania 
 

- zasilanie w energię  elektryczną  
- rozdzielnie bezpiecznikowe 
- instalacje oświetleniowe 
- instalacja gniazd wtykowych 
- zasilanie urządzeń  wentylacyjnych 
- instalacja odgromowa 
- ochrona przeciwporażeniowa 

 
2. Zasilanie budynku  

 
Budynek sali gimnastycznej jest lokalizowany obok projektowanej 

wcześniej szkoły. Natomiast szkoła została usytuowana obok 
Niepublicznego Przedszkola przy ul. Sienkiewicza 65. Według projektu 
zasilania szkoły przewidziano montaż skrzynki pomiarowej na zewną trz 
budynku, obok wejścia do przedszkola. Skrzynka powinna zawierać 
dwa układy pomiarowe, dla przedszkola oraz dla szkoły. Ze skrzynki 
należało wyprowadzić wlz do istniejącej tablicy bezpiecznikowej 
przedszkola oraz projektowanej tablicy szkoły.  

W celu zasilenia instalacji sali gimnastycznej należy obok 
skrzynki pomiarowej zainstalować skrzynkę  rozdzielczą  TR i włączyć 
do niej wlz do szkoły oraz projektowany wlz do sali gimnastycznej. 
WLZ do sali gimnastycznej należy poprowadzić poprzez piwnice 
przedszkola i doprowadzić pod posadzką  sali gimnastycznej do 
głównego wyłącznika przeciwpożarowego.  

Wyłącznik zainstalować na zewną trz budynku obok wejścia 
głównego w skrzynce podtynkowej typu 95PPPT. Konstrukcja skrzynki 
umoż l iwia wyłączenie po zbiciu szybki.  

Od wyłącznika głównego przeciwpożarowego Wgppoż wlz 
poprowadzić do tablicy bezpiecznikowej budynku TB.  
 

3. Tablice bezpiecznikowe 
 
  W projektowanych pomieszczeniach przewidziano instalacje 
następujących rozdzielni:  

- TB zasilająca wszystkie obwody budynku w obudowie wnękowej typu 
TX-4x24 ( obudowa wnękowa z drzwiczkami z blachy, wyposażona w 
zamek)  

- Rcw – rozdzielnia centrali wentylacyjnej ( w dostawie centrali)  
- Rps1, Rps2 – rozdzielnie platform schodowych ( w dostawie platform)  

W tablicy TB zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłączniki 
różnicowo-prądowe trójfazowe typu P304 40A/30mA, wyłączniki 
instalacyjne typu S301, S303 o charakterystyce typu B oraz przekaźnik 
zmierzchowy i przekaźniki pomocnicze.  
 

 

 



 

 

4. Ochrona przeciwprzepięciowa  
 

 W rozdzielniach zaprojektowano instalację  ochronników 
przeciwprzepięciowych. Zastosowanie ochronników 
przeciwprzepięciowych zabezpiecza urządzenia elektroniczne przed 
zniszczeniem w przypadku pojawienia się  przepięć w linii zasilającej 
spowodowanych uderzeniem pioruna lub zadziałaniem wyłączników w 
sieci.  
Zaprojektowane ochronniki stanowią  podstawowy stopień  ochrony. Dla 
odbiorników bardzo wraż l iwych konieczne jest instalowanie 
indywidualnych urządzeń . 
 

5. Instalacja wewnętrzna  
 
  Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami 
YDY3(4,5)x1,5  (ewentualność podłączenia przewodu PE do obudowy 
oprawy). Wyłączniki instalować na wysokości 1,4m. Instalacje 
oświetleniowe zaprojektowano tak by uzyskać dużą  funkcjonalność 
instalacji ( wyłączniki schodowe, regulacja natężenia oświetlenia). 
Typy opraw podano na rysunkach.  
Zastosowane oprawy zapewniają  uzyskanie następujących średnich 
poziomów natężenia oświetlenia: 

- sale lekcyjne     - 300lx  
- tablica      - 500lx 
- magazyn     - 100lx 
- szatnie     - 200lx 
- sala gimnastyczna   - 300lx 
- sala wielofunkcyjna   - 300lx 
- pokój nauczycielski    - 300lx 
- sanitariaty     - 200lx 
- schody     - 200lx 
- korytarze     - 100lx 

Oświetlenie dobrano wg normy PN-EN 12464-1. Dla oszczędności energii dobrano 
oprawy LED. 
W celu uzyskania zakładanego natężenia oświetlenia na tablicach zastosowano  
oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym. 
Do oświetlenia sal lekcyjnych w celu zminimalizowania odbić i olśnień zastosowano 
oprawy z rastrem o niskiej luminancji.  
 
  W pomieszczeniach pomocniczych zainstalować podane typy opraw lub ich 
odpowiedniki (oprawy szczelne w łazienkach i zewnętrzne). W łazienkach i na 
zewnątrz zastosować osprzęt hermetyczny IP45. 
   
 Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano odrębnym obwodem. Włączenie 
oświetlenia zaprojektowano łącznikiem w tablicy TB. Możliwe jest także załączanie 
automatyczne po zainstalowaniu w tablicy TB przekaźnika zmierzchowego z 
programatorem czasowym. Człon czasowy pozwala na wyłączenie oświetlenia wg 
ustawionego programu.  
 
 
 
 



 

 

6. Oświetlenie ewakuacyjne 
 
W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano oświetlenie do oznakowania 
dróg ewakuacyjnych. Nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych należy 
zainstalować oprawy z zasilaczami awaryjnymi. Oprawy wyposażyć w 
odpowiednie piktogramy ( droga ewakuacyjna, strzałki). Oprawy muszą posiadać 
certyfikat CNBOP. 
Oprawy zasilono  z odrębnych obwodów. Oprawy załączają się do pracy w 
przypadku zaniku napięcia.  

 
7. Wentylacja pomieszczeń 

 
  Wentylację wszystkich pomieszczeniach zapewnia jedna centrala 
wentylacyjna zlokalizowana na poddaszu. Podłączenie urządzenia wykonać wg jego 
DTR.  

  
8. Instalacja gniazd wtykowych 

 
  Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDY3x2,5 . Połączeń 
dokonywać w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych puszek. Gniazda 
wtykowe zainstalować na wysokości: 
- w łazienkach  - 1,4m 
- w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i korytarzach – 1,4m 
- w pomieszczeniach pomocniczych– 1,15m 
- w pomieszczeniach biurowych  -  0,3m 

 
  Stosować gniazda podwójne. W łazienkach osprzęt szczelny IP45. 

   
9. Instalacje komputerowe. 

 
  W opracowaniu przewidziano wykonanie instalacji komputerowej w salach  
lekcyjnych i pokoju nauczycielskim. Przewody instalacji ( przewód typu FTP 4x2x0,5 kat. 6) 
układać w kanałach kablowych oraz w szczególnych przypadkach w rurach pod posadzką.  
Kanały kablowe wykorzystać do ułożenia przewodów zasilających,  dedykowanych do 
zasilania komputerów ( przewody zasilające układać w odrębnych przegrodach z 
komputerowymi). Gniazda 230V (typu data) i komputerowe montować na kanałach. Na 
rysunkach podano lokalizację i ilość gniazd komputerowych. 
Przewody FTP 4x2x0,5 kat. 6 należy doprowadzić do serwera w budynku szkoły. Przewody 
w szkole układać w istniejących kanałach kablowych. Gniazda komputerowe (typu data) 
zasilono z tablicy TB, ze specjalnie wyodrębnionych obwodów. 

 
10. Układanie przewodów 
 

          W zależności od zastosowanych w budynku rozwiązań materiałowych i 
technologicznych elementów budowlanych przewody mogą być układane: 

- w bruzdach wyfrezowanych lub wykutych 
- w szczelinach elementów budowlanych 
- w tynku na elementach tynkowanych 
- w przestrzeniach i fałdach konstrukcyjnych elementów 
- przewody instalacji gniazd wtykowych w posadzce 
- w rurach pod posadzką  
- w kanałach kablowych 



 

 

  W przypadku ścian i stropów wykonywanych w technologii ścian 
szkieletowych przewody instalacji układać w rurkach. Orurowanie wykonywać 
jednocześnie z wykonywaniem konstrukcji ścian. Rury mocować uchwytami po 

wewnętrznej stronie ścian i stropów. Do rur wciągać miękki drut stalowy ∅1mm w 
celu ułatwienia wciągania przewodów. Do mocowania osprzętu stosować puszki 
przystosowane do montażu w ścianach szkieletowych. Stosować wyłącznie 
przewody o wytrzymałości 750V. 
 

11. Instalacja odgromowa 
   
  Na budynku należy zastosować: 

− LPS klasy IV 
Po zastosowaniu powyższego środka obiekt spełnia warunki ochrony 
odgromowej 
 
Dla budynku zostanie zaprojektowana: 
- na dachu siatka zwodów poziomych 
- przewody odprowadzające 
- uziom typu B - uziom otokowy 

 
 Dla IV klasy urządzenia piorunochronnego (LPS): 
- oko siatki zwodu – 20x20m 
- średnie odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi - 20m 

 
     Wymagana wartość rezystancji uziomu R≤10Ω 

 

Wykonanie instalacji piorunochronnej 
  Instalację odgromową wykonać drutem stalowym ocynkowanym dn8mm. 
Ze względu na wykonanie pokrycia dachu blachą stalową ocynkowaną o 
grubości 0,5mm zostanie ona wykorzystana jako zwody poziome. Do blachy 
podłączyć metalowe obróbki oraz rynny. Przy kominkach wentylacyjnych należy 
zainstalować iglice odgromowe. 
 Jako przewody odprowadzające także należy zastosować druty ocynkowane 
dn8. Projektowany budynek zostanie docieplony warstwą styropianu. Ze 
względów estetycznych projektowane jest umieszczenie przewodów 
odprowadzających pod warstwą ocieplenia. Ponieważ docieplenie nie stanowi 
warstwy łatwopalnej, nie ma konieczności zwiększania przekroju zwodu do 

100mm
2

. Jako przewody odprowadzające należy zastosować druty 
ocynkowane dn8. Przewody odprowadzające należy układać pod warstwą 
ocieplenia  w rurach ochronnych nierozprzestrzeniające płomienia dn40/3,7 ( 
grubość ścianki 3,7mm) . Przewody odprowadzające należy zakończyć 
złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach na cokole 
budynku, na wysokości 0,2-0,5m. 
Przewody uziemiające przebiegające od złącza kontrolnego do uziomu należy 
wykonać bednarką ocynkowaną 25x4mm, układaną na ścianie i fundamencie 
w warstwie ocieplenia. Przewody uziemiające połączyć uziomem otokowym.  
 
Połączenia bednarki oraz połączenia uziomu z przewodami uziemiającymi należy 
wykonywać przez spawanie. Miejsca połączeń powinny być zabezpieczone przed 
korozją. Wykonywane instalacje odgromowe połączyć z istniejącymi. 

 



 

 

12. Ochrona od porażeń. 
 

               Ochrona przed porażeniem - szybkie wyłączenie zasilania w oparciu 
o wyłączniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezpośrednim wyłączniki 
różnicowo-prądowe. 
 
Instalacje ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wg normy PN-IEC 60364. 
 
W złączu TR rozdzielić przewód PEN na przewody ochronny PE i zerowy N. 
Miejsce rozdziału uziemić. W obwodach głównych w poszczególnych 
projektowanych tablicach należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe typu  

P304 I∆n = 30mA   
 
Ze względu na instalację ochronników przeciwprzepięciowych zakłada się 

wykonanie uziomu o rezystancji 10Ω. Wartość rezystancji uziemienia sprawdzić 
pomiarem 
 
  W budynku w pomieszczeniu gospodarczymi wykonać główne połączenia 
wyrównawcze, do którego należy podłączyć metalowe części wyposażenia 
instalacyjnego i połączyć przewodem DY10 z listwą ochronną “PE” na tablicy TB. 
Szynę PE w tablicy TB połączyć przewodem DY16 z uziomem otokowym. Uziom 
wykonać z bednarki ocynkowanej 25x4.  
  W łazienkach wykonać przewodem DY2,5 lokalne połączenia 
wyrównawcze i połączyć je z szyną PE w rozdzielni. 
  W przewodzie neutralnym N (zerowym) nie wolno instalować bezpieczników i 
wyłączników. 
Przewód ochronny  PE należy wyprowadzić przed wyłącznikiem i łączyć go ze 
stykami ochronnymi gniazd wtykowych. Należy zwracać uwagę, aby przewód 
ochronny nie był połączony z przewodem zerowym za wyłącznikiem różnicowo-
prądowym. Obwody ochronny i zerowy muszą być rozdzielone, a ich połączenie jest 
traktowane przez wyłącznik jako wystąpienie porażenia i powoduje wyłączenie. 
 
Spadki napięć w instalacji nie przekraczają dopuszczalnych. 
 

13. Bilans mocy. 
 

 
Razem moc zainstalowana               Pi=32,0kW   

 

Moc szczytowa Ps= 18W   (dla sali gimnastycznej) 
 
Prąd szczytowy Is = 28,1A   (dla sali gimnastycznej ) 
 
 Moc szczytowa Ps= 36kW   (dla sali gimnastycznej i szkoły) 
 
Prąd szczytowy Is = 56,0A   (dla sali gimnastycznej i szkoły ) 
 
 
 
 
 



 

 

14.Uwagi i zalecenia 
  

- całość prac wykonać zgodnie z PN  
- prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP 
- wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony 
- wykonać pomiary natężenia oświetlenia 
- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej  
 

15. Informacja dotycząca BIOZ 
Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany 
jest do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na: 
-roboty montażowe, 
-maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót, 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się                 
z niniejsza dokumentacją. Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania 
robót powinien być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. 
Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być 
obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, 
do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od 
zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw 
podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia 
ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi 
powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 
sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126. z 2003r oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. Z 2003r. 
Zakres robót: 

− oprzewodowanie instalacji 

− montaż rozdzielni  

− montaż opraw  

− montaż osprzętu elektrycznego 

− wykonanie instalacji odgromowej 
 
Elementy mogące stworzyć zagrożenie: 
- istniejąca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna, 
- praca na wysokości 
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